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VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 26169/2017-MZE-12152, ze dne 9. srpna 2017, s termínem dodání stanovisek do 30. srpna 2017, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

1. K § 4 odst. 2, závěrečné části ustanovení: 
Uvedenou legislativní zkratku je třeba uvést do 
souladu s čl. 44 odst. 2 legislativních pravidel 
vlády, podle něhož legislativní zkratka nemůže 
obsahovat zkratky slov a nemůže se skládat z 
velkých písmen. 
 

Akceptováno a vysvětleno. 
Pojem „CAC materiál“ je používán v prováděcí směrnici komise 
2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 
2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy 
ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní 
požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce. 
Viz. úvodní ust. odst. 21, 24, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3 apod. 
 
Považujeme za nežádoucí, aby adresát našeho právního předpisu 
měl pochybnosti o tom, o jaký rozmnožovací materiál se vlastně 
jedná. S pojmem „CAC materiál“ odborná veřejnost běžně pracuje  
a používá se v souladu se směrnicí 2014/98/EU i při označování 
konformního rozmnožovacího materiálu a v průvodních dokladech  
k němu. 
 
Nicméně s ohledem na skutečnost, že v legislativním procesu  
k novele zákona č. 295/2017 Sb. (účinnost 1.1.2017) o oběhu osiva 
a sadby byla obdobná legislativní zkratka týkající se téže věci kvůli 
striktnímu výkladu Legislativních pravidel vlády vypuštěna, 
nepoužijeme ji ani zde, ale vysvětlení uvedeme alespoň v závorce. 
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2. K § 4 odst. 2 až 5: 
Závěrečné části odstavců (neoznačené texty) 
doporučujeme formulovat jako další samostatné 
odstavce. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo 
financí 

1. K § 4 - Upozorňujeme, že podle Legislativních 
pravidel vlády by legislativní zkratka neměla být 
tvořena velkými písmeny - zkratku "CAC" 
zavedenou v § 4 odst. 1 je tedy třeba nahradit 
jiným pojmem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud je záměrem předkladatele vyjádřit, že 
kandidátní matečné rostliny musí splňovat 
požadavky uvedené pod písmeny a) a b) 
současně, je podle našeho názoru namístě doplnit 
na konci písmene a) spojku "a", která vyjadřuje 
kumulaci podmínek. 
 
Pokud se v ustanovení jednotlivých písmen není 
možné vyhnout použití několika vět, je třeba je 

Akceptováno a vysvětleno. 
Pojem „CAC materiál“ je používán v prováděcí směrnici komise 
2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 
2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy 
ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní 
požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce. 
Viz. úvodní ust. odst. 21, 24, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3 apod. 
 
Považujeme za nežádoucí, aby adresát našeho právního předpisu 
měl pochybnosti o tom, o jaký rozmnožovací materiál se vlastně 
jedná. S pojmem „CAC materiál“ odborná veřejnost běžně pracuje  
a používá se v souladu se směrnicí 2014/98/EU i při označování 
konformního rozmnožovacího materiálu a v průvodních dokladech  
k němu. 
 
Nicméně s ohledem na skutečnost, že v legislativním procesu  
k novele zákona č. 295/2017 Sb. (účinnost 1.1.2017) o oběhu osiva 
a sadby byla obdobná legislativní zkratka týkající se téže věci kvůli 
striktnímu výkladu Legislativních pravidel vlády vypuštěna, 
nepoužijeme ji ani zde, ale vysvětlení uvedeme alespoň v závorce. 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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oddělit středníkem a nikoliv tečkou (odstavec 2 
písm. a) a j) a další). 
 
Neoznačené texty v § 4 odst. 2 až 5 je třeba 
formulovat jako samostatné odstavce. 

 

 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

2. K § 15 - Doporučujeme stanovit účinnost 
vyhlášky konkrétním datem - tento způsob je 
přehlednější a komfortnější z uživatelského 
hlediska. 

 

Akceptováno. 
Účinnost můžeme stanovit konkrétním datem před publikací  
ve Sbírce zákonů. Nyní ale nevíme, zda nevyplynou nějaké 
připomínky z notifikačního procesu a jak dlouho bude legislativní 
proces tedy přesně trvat. Tato vyhláška bude oznámena v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 
9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 
V současné době nelze pevně datum odhadnout. 
 

3. Obecně - Upozorňujeme na počet odstavců, 
který by podle Legislativních pravidel vlády neměl 
přesáhnout šest (§ 4 a § 13).  
 
 
 
V přílohách vyhlášky se používá odborné 
názvosloví nejen v češtině a latině, ale též ve 
značném rozsahu v angličtině. Český právní 
předpis by ale primárně měl používat české 
pojmosloví. 
 

Akceptováno částečně a vysvětleno. 
§ 13 byl upraven a rozdělen u § 4 by rozdělení bylo nepřehledné. 
Legislativní pravidla vlády stanoví v čl. 39 odst. 2 počet šesti 
odstavců jako vhodný nikoli povinný, proto jsme § 4 nerozdělovali.  
 
 
Akceptováno částečně a vysvětleno. 
Názvy škodlivých organismů jsou latinské, názvy virů a fytoplasem 
jsou anglické. Kde existuje český užívaný ekvivalent, je uveden. 

Ministerstvo 
kultury 

1. K § 2 písm. c) a d) 
Definice pojmu „matečná rostlina předstupně“ [§ 2 
písm. c)] je zcela shodná s definicí pojmu „základní 
matečná rostlina“ [§ 2 písm. d)]. Doporučujeme 
definice opravit, resp. doplnit  

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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o rozlišující znaky. 
 

2. K § 2 písm. s) a t) 
V definicích pojmů „laboratoř“ a „kryokonzervace“ 
jsou nadbytečně použita slova „se rozumí“, která 
jsou již obsažena v návětí § 2. Doporučujeme tato 
slova odstranit. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

3. K pojmu „konformní rozmnožovací materiál“ a 
zkratce „CAC materiál“ 
K užívání spojení „konformní rozmnožovací 
materiál“ v textu návrhu vyhlášky a k zavedení 
zkratky „CAC materiál“ uplatňujeme několik 
doporučujících připomínek: 
 
1. Legislativní zkratka by neměla obsahovat 
velká písmena ani zkratky slov (čl. 44 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády). 
 
2. Spojení „konformní rozmnožovací materiál“ 
je poprvé užito již v ustanovení § 2 písm. i), 
legislativní zkratka je však zavedena až v § 4 odst. 
2. 
 
3. Přestože je zavedena legislativní zkratka v 
podobě „CAC materiál“, v některých ustanoveních 
vyhlášky je užíváno označení „materiál CAC“ [§ 9 
odst. 2 písm. g), dvakrát v § 9 odst. 6]. 
 
4. I přes zavedení zkratky převažuje v textu 
návrhu vyhlášky užívání nezkráceného spojení 
„konformní rozmnožovací materiál“ (§ 7, § 9 až § 
11, přílohy č. 7 a 8).  
 

 
Akceptováno a vysvětleno. 
Pojem „CAC materiál“ je používán v prováděcí směrnici komise 
2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 
2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy 
ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní 
požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce. 
Viz. úvodní ust. odst. 21, 24, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3 apod. 
 
Považujeme za nežádoucí, aby adresát našeho právního předpisu 
měl pochybnosti o tom, o jaký rozmnožovací materiál se vlastně 
jedná. S pojmem „CAC materiál“ odborná veřejnost běžně pracuje  
a používá se v souladu se směrnicí 2014/98/EU i při označování 
konformního rozmnožovacího materiálu a v průvodních dokladech  
k němu. 
 
Nicméně s ohledem na skutečnost, že v legislativním procesu  
k novele zákona č. 295/2017 Sb. (účinnost 1.1.2017) o oběhu osiva 
a sadby byla obdobná legislativní zkratka týkající se téže věci kvůli 
striktnímu výkladu Legislativních pravidel vlády vypuštěna, 
nepoužijeme ji ani zde, ale vysvětlení uvedeme alespoň v závorce. 
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Doporučujeme uvedenou zkratku nezavádět a v 
textu předkládaného návrhu používat celé sousloví 
„konformní rozmnožovací materiál“.  
 
 

 4. K § 9 odst. 3 písm. d) 
V § 9 odst. 3 jsou dva pododstavce označeny 
shodně písmenem d). 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

5. K nadpisu § 10 
Doporučujeme upravit slovosled a koncovky 
některých slov v nadpisu ustanovení § 10 tak, aby 
nadpis zněl „Uvádění rozmnožovacího materiálu 
do oběhu za zvláštních podmínek podle § 3d 
zákona“. 

Akceptováno. 
Znění nadpisu bylo upraveno takto: 
„Uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu za zvláštních 
podmínek“. 

6. K nadpisu § 15 
Nadpis § 15 doporučujeme uvést v jednotném 
čísle, protože obsahuje pouze jedno přechodné 
ustanovení. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno (nyní § 16). 
 

7. K příloze č. 1 
Příloha č. 1 je rozdělena do dvou částí (tabulek), 
označených číslicemi 1 a 2 a názvem. V příloze č. 
4 a ve zvláštní části odůvodnění k příloze č. 1 se 
však hovoří o částech A a B přílohy č. 1. 
Doporučujeme tuto nesrovnalost odstranit a 
používat jednotně značení jen čísly nebo písmeny. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 8. K příloze č. 6  
V tabulce č. 6.1 je třeba opravit překlep v textu 
„Před slizní plodů“ na „Před sklizní plodů“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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Dále v příloze č. 6 doporučujeme označit číslem 
tabulku „Zařazování štěpovaných výpěstků k 
expedici do kategorií nebo generací“, umístěnou 
mezi tabulky č. 6.9 a 6.10. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Obecně 
S ohledem na výskyt drobných nepřesností a 
gramatických chyb doporučujeme provést 
legislativně technickou revizi celého textu. 
 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. K úvodní větě vyhlášky: 
Doporučujeme slova „(dále jen „zákon“)“ přesunout 
za slova „zákona č. .../2017 Sb.“. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

2. K § 2: 
V písmenu a) doporučujeme slova „chce nechat 
dodavatel“ nahradit slovy „dodavatel navrhuje“. 
Dále s ohledem na úvodní část ustanovení 
doporučujeme v písmenech s) a t) vypustit slova 
„se rozumí“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

3. K § 3: 
Doporučujeme v nadpisu ustanovení vypustit tečku. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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4. K § 4: 
Doporučujeme § 4 rozdělit v zájmu přehlednosti do 
více samostatných ustanovení. 
 

Neakceptováno. 
U § 4 by rozdělení bylo nepřehledné. Legislativní pravidla vlády 
stanoví v čl. 39 odst. 2 počet šesti odstavců jako vhodný nikoli 
povinný. 
 

5. K § 4 odst. 1: 
Doporučujeme ustanovení nečlenit na písmena. 
 

Neakceptováno. 
Tato úprava by byla nepřehledná. 

6. K § 4 odst. 2: 
Doporučujeme legislativní zkratku uvést do souladu 
s čl. 44 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno a vysvětleno. 
Pojem „CAC materiál“ je používán v prováděcí směrnici komise 
2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 
2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy 
ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní 
požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce. 
Viz. úvodní ust. odst. 21, 24, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3 apod. 
 
Považujeme za nežádoucí, aby adresát našeho právního předpisu 
měl pochybnosti o tom, o jaký rozmnožovací materiál se vlastně 
jedná. S pojmem „CAC materiál“ odborná veřejnost běžně pracuje  
a používá se v souladu se směrnicí 2014/98/EU i při označování 
konformního rozmnožovacího materiálu a v průvodních dokladech  
k němu. 
 
Nicméně s ohledem na skutečnost, že v legislativním procesu  
k novele zákona č. 295/2017 Sb. (účinnost 1.1.2017) o oběhu osiva 
a sadby byla obdobná legislativní zkratka týkající se téže věci kvůli 
striktnímu výkladu Legislativních pravidel vlády vypuštěna, 
nepoužijeme ji ani zde, ale vysvětlení uvedeme alespoň v závorce. 
 

7. K § 5 odst. 1: 
Doporučujeme za druhým výskytem slova 
„materiál“ vložit čárku, za slovo „vyhlášce“ vložit 
tečku a slovo „testování“ nahradit slovem 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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„Testování“. 

8. K § 9 odst. 1: 
V úvodní části písmene a) doporučujeme slovo 
„konkrétně“ nahradit např. slovy „a to“. 
 

Akceptováno. 

9. K § 10: 
Nadpis ustanovení doporučujeme uvést ve znění: 
„Uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu 

za zvláštních podmínek“. 
Dále doporučujeme v písmenu d) vypustit 
uvozovky.  
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

10. K § 15 
Nadpis ustanovení doporučujeme uvést ve znění: 

„Přechodné ustanovení“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Doporučující připomínka: 
1) K návrhu vyhlášky: Doporučujeme důsledně 
prověřit všechna ustanovení, jež obsahují výčty, a 
to jak z pohledu alternace a kumulace, tak z 
pohledu taxativních a demonstrativních výčtů. 
Vzhledem k vysoké odbornosti textu může být 
právní úprava jasná odborné veřejnosti, nicméně 
po právní stránce mohou vzniknout otázky, na něž 
nemusí být jednoznačná odpověď. Např. v § 3 
odst. 2 písm. a) není po legislativní stránce jasné, 
zda výčet je alternativní, nebo kumulativní. 
 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 2) K návrhu vyhlášky, § 4 odst. 2, 3, 4 a 5: 
Doporučujeme oddělit na konci písmen dovětek do 
samostatného odstavce, nebo celé ustanovení 
upravit tak, aby byl tento dovětek odstraněn. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 

3) K návrhu vyhlášky, § 4 odst. 2 písm. a), 
odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. a): 
Doporučujeme ověřit vhodnost zde užívaného 
termínu „oficiální vizuální přehlídka“, jelikož § 2 
tento termín nedefinuje. Není proto jasné, zda se 
„oficiální vizuální přehlídkou“ rozumí vizuální 
přehlídka dle § 2 písm. f), nebo test dle § 2 písm. 
g) (tedy zkoumání jiné než vizuální přehlídka). 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
Pojem „oficiální vizuální přehlídka“ byl opraven v celém textu na 
„vizuální přehlídka“. 

4) K návrhu vyhlášky, dovětku § 4: 
Doporučujeme za slovy „Pokud matečná rostlina“ 
odstranit čárku a doplnit čárku před slova „pokud 
splní podmínky“. 
 

Akceptováno. 
Znění dovětků bylo upraveno do samostatných odstavců. 
 

5) K návrhu vyhlášky, § 5 odst. 1: 
Doporučujeme před slova „nesmí být přítomny“ 
doplnit čárku. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

6) K návrhu vyhlášky, § 13 odst. 1: 
Doporučujeme odstranit čárku za slovem „jinému“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

7) K návrhu vyhlášky, § 13 odst. 2 a 3: 
Doporučujeme na konci písmen nahradit středníky 
čárkou. V odstavci 2 písmeni h) doporučujeme 
body 1 až 3 provázat s textem předvětí. Je nutné 
např. na konci předvětí zrušit tečku. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

8) K návrhu vyhlášky, § 13: Doporučujeme Akceptováno. 
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tento paragraf z důvodu jeho délky (10 odstavců) 
rozdělit na dva. 
 

Znění bylo upraveno. 
 

 9) K návrhu vyhlášky, § 15: Doporučujeme 
nadpis "Přechodná ustanovení" nahradit nadpisem 
"Přechodné ustanovení". 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

10) K návrhu vyhlášky, § 16: Doporučujeme 
účinnost vyhlášky sladit s účinností zákonné 
úpravy (Senátní tisk č. 169) – pokud to bude 
možné s ohledem na legislativní proces zákona a 
této vyhlášky. 

Akceptováno. 
Účinnost můžeme stanovit konkrétním datem před publikací  
ve Sbírce zákonů, nyní ale nevíme, zda nevyplynou nějaké 
připomínky z notifikačního procesu a jak dlouho bude legislativní 
proces tedy přesně trvat. Tato vyhláška bude oznámena v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 
9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 
V současné době nelze pevně datum odhadnout. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Nevyjádřilo se.  

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 
 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínky: 
 
K úvodní větě:  
Dle našeho názoru je třeba revidovat, resp. doplnit 
příslušná zákonná zmocnění (např. § 3 odst. 2, 5 a 
6 zákona o oběhu osiva a sadby), která jsou 
prováděna, a to v souladu s čl. 38 odst. 2 ve 
spojení s čl. 37 odst. 3 Legislativních pravidel 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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vlády.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 
 

 K § 10: 
Nejsme si jisti, zda prostřednictvím tohoto 
ustanovení nedochází spíše k doplnění zákona, 
nikoliv jeho provádění, jak požaduje čl. 79 odst. 3 
Ústavy České republiky. Sněmovní tisk č. 816 v § 
3d odst. 6, resp. § 3d odst. 3 hovoří o tom, že 
prováděcí právní předpis stanoví pouze množství 
rozmnožovacího materiálu, který je možno uvádět 
na trh za zvláštních podmínek. Zmocňovací 
ustanovení nelze dle našeho názoru rozšířit v tom 
směru, aby byla regulována i výroba těchto rostlin, 
jak činí předkladatel. Požadujeme ustanovení uvést 
do souladu se zákonným zmocněním. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      

Akceptováno a vysvětleno. 
Zmocnění byla v nadpisu doplněna. 
Jde spíše o konkretizaci ustanovení, která již zákon o oběhu osiva  
a sadby obsahuje.  
 
 

 Doporučující připomínky: 
 
Obecně: 
1. S ohledem na čl. 42 Legislativních pravidel 

vlády je třeba vyjasnit povahu řady výčtů, 
které lze v návrhu nalézt. Obzvláště tam, kde 
jsou stanovovány určité požadavky 
či podmínky, je zcela nezbytné jednoznačně 
určit, zda se jedná o kumulativní nebo 
alternativní výčet, a to za použití příslušné 
spojky.  

2. Doporučujeme celý návrh podrobit důsledné 
gramatické korektuře, a to zejména používání 
diakritiky. 

 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAT3HBVTP)



 
 

12 

 

3. Dále navrhujeme přehodnotit počet odstavců 
v některých ustanoveních (např. § 4), neboť 
v předložené podobě je návrh značně 
nepřehledný – viz též čl. 39 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády. 

 
 
 
4. V celém návrhu doporučujeme slovo 

„přehlídka“ nahradit výrazem „prohlídka“, 
který lépe vystihuje záměr předkladatele a 
odpovídá i požadavku čl. 40 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády. Pojem 
„prohlídka“ je ostatně uveden v § 9 odst. 5 
písm. b) a v názvu přílohy č. 1 a odpovídá i 
anglickému originálu „inspection“, který 
používá prováděcí směrnice Komise (EU) 
2014/98. Používání termínu „přehlídka“ tak 
postrádá odůvodnění. V souladu s čl. 40 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme terminologii sjednotit i 
se souvisejícími právními předpisy 
přijímanými v souvislosti s příslušnými 
evropskými směrnicemi (srov. souběžně 
předložený návrh novely vyhlášky č. 
332/2006 Sb., o množitelských porostech a 
rozmnožovacím materiálu chmele, révy, 
ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a 
jeho uvádění do oběhu). 
 

5. Také doporučujeme v celém návrhu sjednotit 
používání uvozovek. 

 

Akceptováno částečně a vysvětleno. 
§ 13 byl upraven a rozdělen u § 4 by rozdělení bylo nepřehledné. 
Legislativní pravidla vlády stanoví v čl. 39 odst. 2 počet šesti 
odstavců jako vhodný nikoli povinný, proto jsme § 4 nerozdělovali.  
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Pojem „přehlídka“ je již ustálený výraz přijímaný odbornou veřejností, 
který je používaný v zákoně o oběhu osiva a sadby i ve vyhláškách. 
V § 9 odst. 5 byl pojem upraven na „přehlídky“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 K § 4 odst. odst. 2 písm. f), odst. 3 písm. f), odst. 4 
písm. f) a odst. 5 písm. d): 
Doporučujeme vyjasnit, zda vypěstování 
v podmínkách izolace musí být povoleno Komisí, 
jako je tomu v § 4 odst. 1 písm. h). 
 

Vysvětleno. 
Pěstování v prostorové izolaci musí být podle směrnice 2014/98/EU 
povoleno Evropskou komisí pouze u rozmnožovacího materiálu 
předstupňů. Není to povinnost, je to pro pěstitele možnost, která 
zajišťuje vyšší kvalitu rozmnožovacího materiálu a je výhodná 
v podmínkách, kde z důvodu vyššího výskytu škodlivých organismů 
nemohou pěstitelé dosáhnout prostorové izolace.  
(U nás lze takto pěstovat kaštanovník a ořešák.) 
 

 K § 4 odst. 2: 
Připomínáme, že dle čl. 44 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády se legislativní zkratka nemůže 
skládat z velkých písmen. 
 

Akceptováno a vysvětleno. 
Pojem „CAC materiál“ je používán v prováděcí směrnici komise 
2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 
2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy 
ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní 
požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce. 
Viz. úvodní ust. odst. 21, 24, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3 apod. 
 
Považujeme za nežádoucí, aby adresát našeho právního předpisu 
měl pochybnosti o tom, o jaký rozmnožovací materiál se vlastně 
jedná. S pojmem „CAC materiál“ odborná veřejnost běžně pracuje  
a používá se v souladu se směrnicí 2014/98/EU i při označování 
konformního rozmnožovacího materiálu a v průvodních dokladech  
k němu. 
 
Nicméně s ohledem na skutečnost, že v legislativním procesu  
k novele zákona č. 295/2017 Sb. (účinnost 1.1.2017) o oběhu osiva 
a sadby byla obdobná legislativní zkratka týkající se téže věci kvůli 
striktnímu výkladu Legislativních pravidel vlády vypuštěna, 
nepoužijeme ji ani zde, ale vysvětlení uvedeme alespoň v závorce. 
 

 K § 4 odst. 3 písm. h) a příloze č. 4: 
Navrhujeme pojem „před-základní“ nahradit 
výrazem odpovídajícím smyslu směrnice, která 
v této souvislosti hovoří spíše o materiálu 

Akceptováno. 
Pojem „před-základní byl nahrazen slovy „rozmnožovací materiál 
předstupňů“ [(v souladu s § 2 odst. 1 písm. p) zákona], což odpovídá 
pojmu „prvotní“, který je uveden ve směrnici 2014/98/EU. 
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„prvotním“. 
 

K příloze č. 1:  
Doporučujeme v tabulce používat příslušnou 
terminologii v českém jazyce, např. místo 
„Chestnut mosaic“ uvést „Virus mozaiky kaštanu 
(ChMV)“ tak, jak je uvedeno v českém znění 
prováděcí směrnice Komise (EU) 2014/98. 
Obdobně v případě Ficus carica L. místo „Virus-
like“ uvést „Virům podobné choroby“. V druhé 
tabulce rovněž doporučujeme uvést dostupné 
české názvy škodlivých organismů, např. Virus 
strakatosti jahodníku, Fytoplazma žloutenky aster, 
Stolbur jako chřadnutí a odumírání jahodníku, Virus 
aukubové mozaiky spolu s virem žloutenky černého 
rybízu, žilková mozaika angreštu, Virus mozaiky 
jabloně atd. 
 
Tuto připomínku vztahujeme obdobně i k příloze č. 
2. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno, kde je to možné a příslušná terminologie 
v českém jazyce existuje. 
 

Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K úvodní větě: 
V souladu s pravidly legislativní techniky 
navrhujeme slova „(dále jen zákon)“ na závěr 
úvodní věty. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K § 2 písm. s) a t): 
S ohledem na uvozovací větu § 2 navrhujeme pro 
nadbytečnost v písmenech s) a t) odstranit slova 
„se rozumí“. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAT3HBVTP)



 
 

15 

 

K § 3: 
Z důvodu nadbytečnosti navrhujeme odstranit 
tečku na konci paragrafového nadpisu.  
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

K § 9 odst. 1: 
Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné slovo 
„při“ nahradit slovem „pro“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

K § 10: 
Navrhujeme nadpis uvést ve znění: 
„Rozmnožovací materiál uváděný do oběhu za 
zvláštních podmínek“, neboť odkaz na 
zmocňovací ustanovení v něm není zapotřebí 
(a není ani žádoucí). 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

K § 11: 
Před slova „na formuláři“ navrhujeme vložit čárku. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

K § 15: 
S ohledem na skutečnost, že přechodné 
ustanovení je pouze jedno, navrhujeme 
paragrafový nadpis uvést v singuláru. 
Text samotného přechodného ustanovení je pak 
třeba revidovat, neboť formulace „uvádět do oběhu“ 
je v něm nedůvodně použita dvakrát.  
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Doporučující připomínky: 
 
1. Obecně – Doporučujeme provést ve smyslu čl. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády celkovou 
revizi předloženého textu vyhlášky. 
 
Odůvodnění: 
V předloženém návrhu jsou v několika případech 
užity k ukončení pododstavců středníky namísto 
čárek, aniž by byl text pododstavce samostatnou 
větou v jazykovém smyslu (např. § 3 odst. 1 
vyhlášky). A naopak v případě, kdy pododstavec 
tvoří samostatnou větu, je užito čárek namísto 
středníků (např. § 13 odst. 2 vyhlášky). V rozporu s 
uvedeným článkem Legislativních pravidel vlády 
jsou dále použita u všech bodů § 13 odst. 2 písm. 
h) velká písmena na jejich začátku a tečky na jejich 
koncích. 
 

 2. K příloze č. 6, k tabulce č. 6.1 – Doporučujeme 
ve sloupci „První přehlídka v době“ nahradit slovo 
„slizní“ slovem „sklizní“.  
 
Dále doporučujeme ve sloupci „Skupina porostů“ 
odstranit čárky za slovy „ostružník“ a „vegetativní“ 
pro jejich nadbytečnost.  
 
Rovněž doporučujeme doplnit tečku za slovo 
„oběhu“ na konci textu písmena a) v posledním 
řádku tabulky. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o úpravu zjevného překlepu a sladění 
uvedené části návrhu vyhlášky s obecnými pravidly 
pro používání interpunkce. 
 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Požadujeme ustanovení § 9 odst. 4 a § 13 odst. 10 
přeformulovat, neboť nestanoví podrobnosti podle 
§ 14 odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb., tím, že 
nezahrnují požadavky obsažené v § 14 odst. 3 
zákona. Navíc odkaz na zákon č. 78/2004 Sb., o 
nakládání s geneticky modifikovanými organismy a 
genetickými produkty, ve znění pozdějších 
předpisů, není v takto formulovaných ustanoveních 
vyhlášky namístě, neboť zákon č. 78/2004 Sb., 
neobsahuje pojem „geneticky modifikovaná 
odrůda“. 

Akceptováno. 
Znění obou ustanovení bylo upraveno takto: 
„Při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu ji dodavatel 
označí v souladu se zvláštním právním předpisem4) tak, aby bylo 
zjevné, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu.“. 
 
Požadavky na evidenci při výrobě geneticky modifikovaných odrůd 
jsou uvedeny v § 8 odst. 3 navrhovaná vyhlášky takto: 
„(3) Dodavatel při výrobě geneticky modifikované odrůdy vede 
samostatně evidenci o vyrobeném rozmnožovacím materiálu ve 
školkařské knize.“.  
 
Doposud není v České republice žádná geneticky modifikovaná 
odrůda uváděna do oběhu. 
 

Úřad vlády-
Vedoucí Úřadu 
vlády 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti  
a legislativu  
a předseda 
Legislativní rady 
vlády 

1. Část I. materiálu „Předkládací zpráva“ 
odstavec druhý uvádí,  
že „Návrh vyhlášky je předkládán na základě Plánu 
přípravy vyhlášek…na rok 2017“, zatímco ve 
skutečnosti byl návrh vyhlášky zařazen už do 
plánu přípravy vyhlášek na rok 2016 (bod 33.). 
 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 2. Část II. materiálu „Návrh vyhlášky“ v 
nadpisu § 10 chybná slova „rozmnožovací 
materiál“ mají znít „rozmnožovacího materiálu“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

3. Část IV. materiálu „Rozdílová tabulka k 
návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU“ řádek 

Vysvětleno. 
Máme za to, že jde v zásadě o synonyma.  
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začínající „§ 2 písm. f). Slova „vizuální přehlídkou“ 
v českém právním předpisu, neodpovídají 
českému překladu Čl. 1 odst. 7 předpisu EU 
(CELEX č. 32014L0098), který zní „vizuální 
prohlídkou“. Oba výrazy v tabulce znamenají 
zkoumání pouhým okem, pomocí rozptylového 
skla/lupy, stereoskopu či mikroskopu. Mezi 
pojmem „přehlídka“ a „prohlídka“ je ale významový 
rozdíl - „přehlídka“ zpravidla není „zkoumání“, 
zatímco „prohlídka“ zpravidla ano.  
Oficiální české znění „Prováděcí směrnice Komise 
2014/98/EU“,  
ze dne 15. 10. 2014, uvádí v Čl. 1 odst. 7 definici 
pojmu „vizuální prohlídka“ jako „zkoumání rostlin 
nebo částí rostlin pouhým okem, pomocí 
rozptylového skla, stereoskopu nebo mikroskopu“. 
V anglickém jazyce je uvedeno „(7) ´visual 
inspection´ means the examination of plants or 
parts of plants using the unaided eye, lens, 
stereoscope or microscope“.  
 
Český výraz „přehlídka“ byl ale použit už v platném 
zákonu č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby“, 
např. v § 2 odst. (2) písm. h), také v jeho novele v 
§ 17 písm. e) „úřední ověřovací přehlídky“, která 
byla schválena Senátem PČR dne 16. 8. 2017, a v 
navrhované vyhlášce se často vyskytuje. 
 

Pojem „přehlídka“ je již ustálený výraz přijímaný odbornou veřejností, 
který je používaný v zákoně o oběhu osiva a sadby i ve vyhláškách. 
 

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  
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Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
1.  Předkladatel splnil s níže uvedenými výhradami 
formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména  
z Legislativních pravidel vlády, v platném znění,  
a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 
č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování 
prací při plnění legislativních závazků vyplývajících 
z členství České republiky v Evropské unii,  
v platném znění. 
Upozorňujeme na nesoulad mezi podtržením  
v návrhu a rozdílovou tabulku u § 3 odst. 2 a 3 
vyhlášky. Rovněž není soulad u § 8 mezi 
celexovým číslem u vlastního návrhu a v rozdílové 
tabulce. Dále, v rozdílové tabulce u § 13 odst. 2 
písm. m) upozorňujeme na překlep v označení 
ustanovení směrnice 32014L0096 - má být čl. 2 
odst. 2 písm. m). Také navrhujeme doplnit, k 
jakému směrnicovému ustanovení je transpoziční 
§ 4 odst. 3 písm. d) návrhu. 
V rozdílové tabulce je nutno do závěrečného výčtu 
přepisů EU (nikoli ES) doplnit směrnici 
2008/90/ES. 
V předloženém materiálu je nutno přiznat běžící 
řízení o porušení smlouvy (podrobněji níže).  
V odůvodnění navrhujeme nehovořit o 
„komunitárních právních předpisech“, resp. 
„komunitárním právu“, nýbrž o „unijních 
předpisech“ či „unijních právních aktech“, resp. 
„unijním právu“.   
Ke srovnávacím tabulkám se vyjadřujeme níže. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 2. Předkladatel nesplnil povinnost uvést 
odůvodnění důvody pro uplatnění požadavků nad 
rámec požadavků stanovených předpisy EU ve 

Akceptováno a vysvětleno. 
Znění odůvodnění bylo upraveno. 
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smyslu usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 
64, k aktualizaci Akčního plánu na podporu 
hospodářského růstu a zaměstnanosti České 
republiky pro rok 2016 a další, a to zejména ve 
vztahu k čl. 3 odst. 1 směrnice Komise 2014/96/EU 
a čl. 32 směrnice 2014/98/EU.  

 Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Dle našich poznatků návrh vyhlášky částečně 
zapracovává  

- prováděcí směrnici Komise 2014/96/EU ze 
dne 15. října 2014 o požadavcích na 
označování, uzavírání a balení 
rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin 
a ovocných rostlin určených k produkci 
ovoce, spadajících do oblasti působnosti 
směrnice Rady 2008/90/ES, a 

- prováděcí směrnici Komise 2014/98/EU ze 
dne 15. října 2014, kterou se provádí 
směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o 
zvláštní požadavky na rody a druhy 
ovocných rostlin uvedených v příloze I 
uvedené směrnice, zvláštní požadavky na 
dodavatele a podrobná pravidla pro úřední 
inspekce. 

Návrhu se také dotýká úprava směrnice Rady 
2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh 
rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a 
ovocných rostlin určených k produkci ovoce.  

Relevantní je také úprava ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti. 

Upozorňujeme, že transpozice směrnice 
2014/96/EU a směrnice 2014/98/EU nebude 
dosaženo včas, neboť transpoziční lhůta k oběma 
uběhla již 31. prosince 2016.  
 

 Vztah k řízení o porušení smlouvy s Českou 
republikou:  

Návrhu vyhlášky se dotýká řízení o porušení 
smlouvy č. 2017/0046, vedené proti České 
republice z důvodu neoznámení transpozičních 
opatření ke směrnici 2014/96/EU, a č. 2017/0043, 
rovněž vedené proti České republice z důvodu 
neprovedení notifikace opatření ke směrnici 
2014/98/EU.  
 

 

 Připomínky a případné návrhy změn:  

Obecně k transpozici 

Předkladatel musí primárně deklarovat, transpozici 
jakých ustanovení směrnic je předkládaným 
návrhem nutno zajistit. S tímto závěrem zcela 
nekoresponduje již úvodní ustanovení návrhu, 
které (v poznámce pod čarou č. 1) uvádí, že cílem 
vyhlášky je zapracovat řadu předpisů, z nichž 
některé nejsou ani platné. V odůvodnění návrhu se 
hovoří, že je úmyslem předkladatele transponovat 
pouze směrnici Komise 2014/98/EU a směrnici 
Komise 2014/96/EU. Z rozdílové tabulky nadto 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAT3HBVTP)



 
 

22 

 

vyplývá záměr částečně transponovat také 
směrnici Rady 2008/90/ES. Je nutno jasně a 
v rámci materiálu i konsistentně uvést rozsah 
zamýšlené transpozice.  

Zpracované výkaznictví toho má být odrazem. 
V tomto smyslu poukazujeme na přiložené 
srovnávací tabulky. V aplikace eKLEP jsou 
přiloženy pouze tabulky ke směrnici Komise 
2014/96/EU a směrnici Komise 2014/98/EU, což 
zcela neodpovídá výčtu předpisů v poznámce pod 
čarou č. 1 návrhu vyhlášky. Přiložené tabulky nadto 
nepočítají s předkládaným návrhem – není v nich 
zmiňován. Počítají pouze s paralelně 
předkládaným návrhem vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 332/2006 Sb. (ID 7969).  

Výčet předpisů v poznámce pod čarou č. 1 je nutno 
zrevidovat. Přinejmenším směrnici Rady 
92/34/EHS, směrnici Komise 93/48/EHS, směrnici 
Komise 93/64/EHS, směrnici Komise 93/79/EHS 
nelze uvádět, neboť již byly nahrazeny novou 
úpravou. Směrnici Komise 2014/96/EU a směrnici 
Komise 2014/98/EU (směrnice Komise 2014/97/EU 
zřejmě není relevatní) navrhujeme uvádět dle jejich 
názvu v Úředním věstníku EU, tj. jde o prováděcí 
směrnice (viz čl. 47 odst. 5 LPV). Přesné uvádění 
názvu by mělo platit také pro citace předpisů 
v odůvodnění návrhu, konkrétně v části týkající se 
zhodnocení slučitelnosti.  

Komplexní hodnocení slučitelnosti návrhu může být 
provedeno až po zapracování navržených úprav. 
Upozorňujeme, že je nutno prokázat – jednak 
prostřednictvím stávající úpravy, jednak úpravou 
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navrhovanou (novela zákona a vyhlášky) – 
zajištění transpozice celé směrnice 2014/98/EU a 
směrnice 2014/96/EU. Výkaznictví především 
směrnice 2014/98/EU je nutno v tomto duchu 
podstatně doplnit.  

 K úvodnímu ustanovení 

Upozorňujeme na překryv věcné působnosti mezi 
navrhovanou vyhláškou a vyhláškou č. 332/2016 
Sb. – viz jejich úvodní ustanovení. Navrhujeme 
odlišit.  

Vysvětleno. 
Ano věcně bude docházet časově omezeně k částečnému překryvu. 
Adresát normy si za zákonem stanovených podmínek může vybrat, 
zda využije možnost výjimky a bude do 31. 12. 2022 využívat 
možnost výjimky podle čl. 32 prováděcí směrnice Komise 
2014/98/EU.  
Po uplynutí přechodného období (do 31. 12. 2022) budou ustanovení 
týkající se ovocných rodů a druhů obsažené ve vyhlášce č. 332/2006 
Sb. zrušena a nadále bude jejich režim a uvádění do oběhu 
upravovat jen nová předkládaná tzv. „ovocná vyhláška“, v té budou 
všechna ustanovení plně slučitelná se směrnicí Komise 2014/98/EU. 
Bohužel to není možné jinak legislativně ošetřit, protože se materie 
z obou vyhlášek týkající se ovocných rodů a druhů bude do konce 
roku 2022 částečně překrývat. Pro nový rozmnožovací materiál 
budou platit jiné podmínky a požadavky a nebylo možné staré a 
nové spojit do jedné vyhlášky. Část porostů bude dočasně 
přehlížena podle staré úpravy. V zákoně o oběhu osiva a sadby je 
obsaženo přechodné ustanovení, které s touto skutečností počítá: 
„1. Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů pocházející z 
matečných porostů, které existovaly přede dnem 1. ledna 2017 a 
byly certifikovány nebo kontrolovány Ústavem jako konformní 
rozmnožovací materiál, lze na území České republiky uvádět do 
oběhu podle zákona č. 219/2003 Sb. ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona nejdéle do 31. prosince 2022 za 
předpokladu, že na návěsce a v průvodním dokladu bude 
vyznačeno, že se jedná o rozmnožovací materiál a sadbu uváděnou 
do oběhu podle čl. 32 prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU.“. 
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K navrhovanému § 2 

Předkladatel by měl ověřit, zda zavádění všech 
definic v § 2 je opodstatněné. Například pojmy 
„přemnožení matečné rostliny“ či 
„mikrorozmnožování“ nejsou v textu návrhu dále 
použity. 

Vysvětleno. 
Mikrorozmnožování a přemnožení v textu bylo doplněno podle 
odborných připomínek Ovocnářské unie. Pojem 
„mikrorozmnožování“ je použit v § 4 odst. 2 písm. d) a odst. 13. 
Pojem „přemnožení“ je použit v § 4 odst. 13. 

K navrhovanému § 3 odst. 3 písm. a) 

Navrhovaná úprava je zřejmě transpoziční k více 
písmenům v čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/98/EU. 
Nutno lépe vykázat.  

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

K navrhovanému § 4 odst. 1   

Navrhujeme zohlednit také úpravu v čl. 9 odst. 1 
směrnice 2014/98/EU. Dále není zřejmé, zda jsou 
dostatečně zohledněny směrnicové požadavky na 
vizuální prohlídku a odběr vzorků a testování v čl. 9 
odst. 1 a 2 směrnice 2014/98/EU.  

Dále, transpozice čl. 9 odst. 3 první pododstavec 
směrnice 2014/98/EU (použití protokolů) je 
primárně zajišťována úpravou v navrhovaném § 4 
odst. 6, nikoli v § 4 odst. 1 písm. b). Ustanovení § 4 
odst. 6 zajišťuje implementaci také čl. 10 odst. 3 
prvního pododstavce, čl. 16 odst. 3 prvního 
pododstavce a čl. 21 odst. 3 prvního pododstavce 
téže směrnice. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 K navrhovanému § 4 odst. 2   

1. Směrnice 2014/98/EU v čl. 10 odst. 1 stanoví, že 
rostlina má být prosta škodlivých organismů 
uvedených v části A přílohy I. Dáváme ke zvážení, 
zda není vhodné transpoziční úpravu v odst. 2 
písm. a) konkretizovat. Uvedené se týká obdobně 
odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a).  

K písm. b) uvádíme, že tolerance jsou stanoveny 
v části B přílohy I směrnice 2014/98/EU, proto je 
nutno odkazovat na transpoziční úpravu v příloze č. 
1 vyhlášky. Obdobně platí také pro úpravu v odst. 3 
písm. b), odst. 4 písm. b) a zřejmě i odst. 5 písm. b) 
návrhu.  

2. K písm. a) - Věta „tyto protokoly členské státy 
zpřístupní na žádost ostatním členským státům 
nebo Komisi“ je do podzákonného předpisu 
nevhodná. Navíc vnitrostátní transpoziční úpravou 
nelze zavazovat jiné členské státy. Navrhujeme 
vypustit. Obdobná – lépe naformulovaná - úprava 
se nachází v navrhovaném § 4 odst. 6.  

3. K písm. f) – Návrh požaduje pěstování rostlin ve 
sterilizovaném prostředí. Směrnice 2014/98/EU 
v čl. 8 odst. 3 stanoví i další možnost. Navrhujeme 
upravit.  

4. K písm. g) – Směrnice 2014/98/EU v čl. 8 odst. 5 
stanoví možnost uchovávání promocí 
kryokonzervace, nikoli nutnost. Navrhujeme upravit 
znění písm. g).  

5. K písm. h) – Tento požadavek je odůvodňován 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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čl. 18 odst. 2 směrnice 2014/98/EU, tedy úpravou 
dopadající na základní matečné rostliny, nikoli 
prvotní matečné rostliny (matečné rostliny 
předstupně). Nutno odůvodnit.   

6. K písm. i) – Je-li nezbytné specifikovat subjekt, 
navrhujeme zvolit obvyklou terminologii. Se slovy 
„úřední subjekt členského státu“ nepracuje ani 
zákon o oběhu osiva a sadby. Obdobná úprava se 
nachází také v navrhovaném § 4 odst. 3 písm. h). 
Upozorňujeme také na rozdíl mezi zněním ve 
vlastním materiálu a v rozdílové tabulce.  

 K navrhovanému § 4 odst. 3 

1. U písm. a) upozorňujeme na rozdílné znění ve 
vlastním návrhu a v rozdílové tabulce. Dotčená 
úprava transponuje také poslední pododstavec čl. 
16 odst. 1 směrnice 2014/98/EU. Nutno upravit. 

2. Nutnost stanovit požadavek v písm. e), resp. 
jeho implementační charakter je nutno více 
odůvodnit. U základního materiálu nenacházíme 
stejnou oporu ve směrnici 2014/98/EU, jaká je v čl. 
8 odst. 3 pro účely prvotního materiálu.  

3. V písm. h) se prvně objevuje pojem „před-
základní“, kterého dále využívají přílohy č. 4 a 5. 
Předcházející úprava návrhu ani sám zákon s tímto 
pojmem nepracuje. Nutno uvážit jeho správnost. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 K navrhovanému § 4 odst. 4 

1. Úprava v písm. a) transponuje také poslední 

 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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pododstavec čl. 21 odst. 1 směrnice 2014/98/EU. 

2. Úprava v písm. e) a f) a posledního pododstavce 
není transpozicí čl. 20 odst. 3 směrnice 
2014/98/EU. Navrhujeme upravit. Poslední 
pododstavec lze vykazovat jako transpoziční k čl. 
20 odst. 7 prvnímu pododstavci směrnice 
2014/98/EU. 

 
 
 
 

K navrhovanému § 4 odst. 7 a 8 

1. Upozorňujeme na duplicitní úpravu v odstavci 7 
a 8 ustanovení § 4. 

2. Dále není jasné, zda vlastnosti množitelského 
porostu a rozmnožovacího materiálu jsou uvedeny 
(výhradně) v příloze č. 6 vyhlášky, jak je 
navrhováno. Jsme názoru, že jsou předmětem 
v zásadě celé vyhlášky (viz úvodní ustanovení). 
Nebo je cílem odlišit jej od rostlin a ovocných 
výpěstků uváděných v předchozích odstavcích § 4? 
Ustanovení odstavců 7 a 8 je navíc podtrženo. I 
ustanovení směrnice 2014/98/EU dopadají obecně 
na (prvotní, základní, certifikovaný, CAC) materiál, 
nikoli pouze na matečné rostliny. Z toho 
vyvozujeme, že i úprava vlastností množitelského 
porostu a rozmnožovacího materiálu ve vyhlášce 
by měla být implementační ke směrnici. Nutno 
objasnit vztah úpravy v odstavcích 7 a 8 a příloze 
č. 6 vyhlášky k směrnicové úpravě. Uvedené má 
vliv i na notifikační povinnost zmíněnou níže.  

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 K navrhovanému § 5 Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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1. Před slovo „testování“ v odst. 1 navrhujeme 
doplnit slova „odběr vzorků a“. Odstavec první je 
dále transpoziční také k čl. 22 odst. 1 směrnice 
2014/98/EU. 

2. Odstavec druhý navrhujeme vykazovat jako 
transpoziční k části čl. 17 odst. 2 a čl. 22 odst. 2 
směrnice 2014/98/EU. Obdobně odstavec třetí. 
Odstavec čtvrtý je naopak transpoziční pouze 
k poslední větě čl. 22 odst. 2 směrnice 2014/98/EU. 
Nutno upravit v rozdílové tabulce. 

 

K navrhovanému § 8 

Je-li evidenční list v § 8 odst. 2 alternativou 
k evidenci vedené ve školkařských knihách dle § 8 
odst. 1, pak by tento list měl také naplňovat 
požadavky uvedené v čl. 28 směrnice 2014/98/EU. 
Ostatně je tak vykazován. Vyžadujeme vysvětlit, 
jak je uvedené zajištěno. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 K navrhovanému § 9 

1. Pro konformní rozmnožovací materiál by měla 
být užívána zkratka „CAC materiál“ zavedená 
ustanovením § 4 odst. 2 návrhu vyhlášky. To platí 
také pro ustanovení § 10 a § 11 návrhu.  

 

 

 

Akceptováno. 
Pojem „CAC materiál“ je používán v prováděcí směrnici komise 
2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 
2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy 
ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní 
požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce. 
Viz. úvodní ust. odst. 21, 24, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3 apod. 
 
Považujeme za nežádoucí, aby adresát našeho právního předpisu 
měl pochybnosti o tom, o jaký rozmnožovací materiál se vlastně 
jedná. S pojmem „CAC materiál“ odborná veřejnost běžně pracuje  
a používá se v souladu se směrnicí 2014/98/EU i při označování 
konformního rozmnožovacího materiálu a v průvodních dokladech  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAT3HBVTP)



 
 

29 

 

 

 

 

 

 

2. Je ke zvážení, zda všechny body v písm. a) 
odst. 1 je vhodné vykazovat jako implementační. 

3. Navrhované znění § 9 odst. 1 písm. c) je 
transpoziční také k čl. 27 směrnice 2014/98/EU. 

 

4. Nutno odůvodnit, zda-li je nezbytné v odst. 2 
písm. b), c) či d), příp. j) hovořit pouze obecně 
o „členském státu“ či „příslušném úředním subjektu 
členského státu“, tedy úpravu ponechávat 
nekonkrétní. 

5. V navrhovaném § 9 odst. 2 písm. j) navrhujeme 
v souladu s čl. 5 odst. 2 písm. j) směrnice 
2014/96/EU nahradit spojku „nebo“ spojkou „a“. 

6. K navrhovanému § 9 odst. 5 je nutno potvrdit, že 
odrůdy zmíněné v návětí čl. 26 odst. 4 směrnice 
2014/98/EU lze transponovat obecným pojmem 
„citrusy“. 

7. Dále je nutno objasnit vztah úpravy v § 9 
vyhlášky k čl. 23 a 24 směrnice 2014/98/EU. 

k němu. 
 
Nicméně s ohledem na skutečnost, že v legislativním procesu  
k novele zákona č. 295/2017 Sb. (účinnost 1.1.2017) o oběhu osiva 
a sadby byla obdobná legislativní zkratka týkající se téže věci kvůli 
striktnímu výkladu Legislativních pravidel vlády vypuštěna, 
nepoužijeme ji ani zde, ale vysvětlení uvedeme alespoň v závorce. 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Musí být obecné, může použít. Výchozí materiál může pocházet 
z jiného členského státu. 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno, bude transponovat oba články. 
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Zejména je-li cílem transponovat prostřednictvím 
navrhované úpravy § 9 oba tyto články v plném 
rozsahu či pouze v rozsahu zpracovaného 
výkaznictví.  

 K navrhovanému § 10 

Není zřejmé, zda dodavatel dle § 10 vede evidenci 
v rozsahu záznamů ve školkařské knize dle § 8 
odst. 1 návrhu, nebo v rozsahu vyžadovaném 
úpravou v § 9 odst. 1 písm. a) vyhlášky. Nutno 
vyjasnit.  

 
 
Akceptováno. 
Znění § 10 bylo upraveno takto: 
„d) vede evidenci alespoň v rozsahu vyžadovaném pro konformní 

rozmnožovací materiál v § 9 odst. 1 písm. a).“. 
 
 

K navrhovanému § 11 

Upozorňujeme, že uvedená příloha č. 8 
pravděpodobně neobsahuje zamýšlený formulář. 
Úprava koliduje s navrhovaným § 6 odst. 4. Dále, 
obsah navrhovaného § 11 je zřejmě širší než jeho 
nadpis. Nutno upravit.  

Vysvětleno. 
Formulář byl sloučen, nyní lze jeden formulář použít jako žádost o 
uznání, oznámení o rozsahu výroby a žádost o soustavnou 
rostlinolékařskou kontrolu. 

K navrhovanému § 12 

Není zřejmé, zda dovozce bude vždy mít trvalý 
pobyt či identifikační číslo, což jsou údaje 
vyžadováno pro účely oznámení o dovozu blíže 
specifikovaném v příloze č. 9 vyhlášky. 
Navrhujeme vyjasnit. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno takto: 
„Adresa dodavatele podle § 18 odst. 5 písm. c) zákona o oběhu 
osiva a sadby“. 

K navrhovanému § 13 vyhlášky 

1. Navrhujeme, aby předkladatel vysvětlil stanovení 
povinnosti opatřit rozmnožovací materiál 

 
 
Vysvětleno.  
Čl. 3 odst. 1 směrnice 2014/96/EU zní: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAT3HBVTP)



 
 

31 

 

průvodním dokladem v odstavci 1. Formulace čl. 3 
odst. 1 směrnice 2014/96/EU chápe vystavování 
průvodního dokladu jako možnost.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Nutno odůvodnit, zda-li je nezbytné v odst. 2 
písm. b), c) či d), příp. k) hovořit pouze obecně 
o „členském státu“ či „příslušném úředním subjektu 
členského státu“, tedy úpravu ponechávat 
nekonkrétní. 

Dále upozorňujeme, že tatáž směrnicová úprava je 
v § 13 odst. 2 písm. h) bod 2. transponována jinak 
než v § 9 odst. 2 písm. h) bod 2. Nutno upravit.  

3. Písm. g) odst. 3 mluví o „partiích“, přestože 
v navrhované zákonné úpravě v § 3 odst. 9, který 
také transponuje čl. 3 odst. 1 směrnice 
2014/96/EU, se o partiích nehovoří – úprava je 
transponována jiným způsobem. Navrhujeme proto 
uvážit, zde je vhodné uchylovat se k doslovné 

„1. Členské státy mohou stanovit, že příslušný úřední subjekt nebo 
dotčený dodavatel pod dohledem uvedeného subjektu mohou 
vystavit průvodní doklad pro partie různých odrůd nebo typů 
prvotního, základního nebo certifikovaného materiálu, které mají být 
uvedeny na trh společně, jako doplněk návěsky uvedené v článku 
2.“. 
 
Česká republika tuto povinnost zavedla v novele zákona  
o oběhu osiva a sadby v novém znění § 3 odst. 9 zákona: 
„(9) Dodavatel, který uvádí do oběhu rozmnožovací materiál 
předstupňů, základní rozmnožovací materiál a certifikovaný 
rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů, chmele a 
rozmnožovací materiál révy jinému než konečnému spotřebiteli, je 
povinen k tomuto rozmnožovacímu materiálu vystavit pod dozorem 
Ústavu doklad, který musí splňovat náležitosti stanovené vyhláškou. 
Tento doklad slouží společně s návěskou k označení různých odrůd 
nebo typů rozmnožovacího materiálu, které jsou na trh uvedeny 
společně. Pokud jsou údaje na dokladu v rozporu s údaji na 
návěsce, mají vždy přednost údaje uvedené na návěsce.“. 
 
Akceptováno částečně. 
Kde je to vhodné a možné, bylo znění upraveno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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transpozici v prováděcí úpravě. 

4. Výjimku v navrhovaném § 13 odst. 7 týkající 
se jahodníku, maliníku a ostružiníku je nutno 
ospravedlnit směrnicovou úpravou.  

 

 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 K navrhovanému § 15 (přechodné ustanovení) 

Přechodné ustanovení neřeší právní poměry 
rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů 
uznaných v tomto roce, konkrétně do nabytí data 
účinnosti vyhlášky. Nutno objasnit, jak bude 
s materiálem nakládáno. 

Vysvětleno. 
Termíny pro porosty, kterých se měkčí režim může týkat (pokud 
bude pěstitel mít zájem) je uvedený v prováděcí směrnici Komise 
2014/98/EU, nemůžeme (datum je také již v zákoně o oběhu osiva a 
sadby v přechodném ustanovení) posunout a bude nutné tyto 
porosty uznané do data nabytí účinnosti nové vyhlášky již posuzovat 
podle nové ovocné vyhlášky. Správní řízení doběhnou podle 
přechodného ustanovení uvedeného v novele zákona o oběhu osiva 
a sadby č. 295/2017 Sb. 
 
Pěstitelé již jsou dlouhodobě informováni o změně úpravy (směrnice 
platí od roku 1998) a neočekáváme problémy spojené s přechodem 
úprav. Kontrolní orgán bude přistupovat ke kontrolám individuálně.  
 

K přílohám vyhlášky 

Je nutno vyhodnotit, v jakém rozsahu jsou 
navrhované přílohy transpoziční. Například přílohy 
č. 1 až 5 vyhlášky zřejmě mají zajišťovat 
transpozici příloh I až V směrnice Komise 
2014/98/EU. Obdobně příloha č. 10 vyhlášky 
(vycházející z § 13 odst. 9), jde-li o barevné 
vyobrazení, zohledňuje úpravu čl. 2 odst. 4 
směrnice Komise 2014/96/EU.  

Rozdíly mezi směrnicovou úpravou a vnitrostátní 
transpoziční úpravou (viz přílohy čtvrté a páté) 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Bylo takto upraveno z důvodu přehlednosti, věcně nejsou rozdíly 
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požadujeme odůvodnit.  žádné. 

 K notifikační povinnosti 

Návrhem dochází k úpravě požadavků na 
vlastnosti množitelského porostu a 
rozmnožovacího materiálu – viz příloha č. 6. Jsme 
názoru, že předloženou úpravu lze považovat za 
technický předpis dle čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2015/1535, který je 
nutno oznamovat Komisi. Návrh by nadto měl být 
doplněn o závěrečné ustanovení v souladu s čl. 48 
odst. 7 Legislativních pravidel vlády.  

Dále například navrhovaný § 9 odst. 3 a 4 
vyhlášky, který stanoví požadavky na CAC 
materiál, zřejmě nelze považovat za 

harmonizovanou úpravu. Jde-li o odst. 3 písm. d), 
ten bychom považovali za transpozici čl. 26 odst. 1 

směrnice 2014/98/EU. I tato ustanovení lze 
považovat za technický předpis dle notifikační 
směrnice.  

Akceptováno. 
Notifikační ustanovení bylo doplněno. 

 

Závěr: 

Návrh vyhlášky je částečně slučitelný s právem EU. 
Návrh přispívá k ukončení běžících řízení o 
porušení smlouvy č. 2017/0046 a č. 2017/0043. 

Formální náležitosti nutno upravit.  
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Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Český báňský 
úřad 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Připomínky: 
 
Obecné: 
a) V celém textu vyhlášky se definuje a dále 
požívá pojem vizuální přehlídka, která je 
definována ve vyhlášce jako zkoumání rostlin nebo 
částí rostlin pouhým okem, pomocí lupy, 

Akceptováno a vysvětleno. 
Znění bylo upraveno. 
Pojem byl opraven v celém textu na „vizuální přehlídka“. 
Máme za to, že jde v zásadě o synonyma. Pojem „přehlídka“ je již 
ustálený výraz přijímaný odbornou veřejností, který je používaný 
v zákoně o oběhu osiva a sadby i ve vyhláškách. 
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stereoskopu či mikroskopu. Podle uznaného 
významu slov je přehlídka definována jako festival, 
výstava, exhibice. Obsahově se pojem vizuální 
přehlídka, jak je definován ve vyhlášce, spíše blíží 
pojmu vizuální prohlídka. Ostatně tak je pojem 
použit v názvu přílohy č. 1. Doporučujeme 
přehodnotit zavedené pojmosloví ve vyhlášce. 
 
 

 Konkrétní:  
K § 7 odst. 1 písm. a) 
Doporučujeme přeformulovat text tak, aby bylo 
dodrženo pravidlo jazyka českého a to,  že se před 
spojkou zda píše čárka. Například takto: 
(1) U množitelských porostů se hodnotí 
 a) před založením množitelského porostu, zda 
byly splněny požadavky na předplodiny, na 
vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu,..  
 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno, aby se nezměnil smysl textu takto: 
„(1) U množitelských porostů se hodnotí 
 a) splnění požadavků na předplodiny, na vlastnosti pozemku, půdy, 

popřípadě substrátu, před založením množitelského porostu,“.  
 

 K § 13 odst. 2 písm. a) 
V uvedeném ustanovení (ale i na dalším místě 
vyhlášky) se používá text v uvozovkách, což není v 
souladu s legislativně technickými požadavky na 
tvorbu právních předpisů podle Legislativních 
pravidel. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno.  

 K § 13 odst. 2 písm. h) 
V textu se za číslicemi, které označují 
pododstavce, píše velké písmeno. Správně má text 
navazovat na předchozí text, tudíž začátek 
pododstavce má být označen malým písmenem a 
na konci pododstavce se má uvést čárka. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Státní 
zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek. 
 
 
 

 

Ovocnářská unie 
ČR, z.s. 

A - Připomínky zásadní  
1. K § 4 vyhlášky – požadavky na matečné porosty 
požadují u všech uznávaných kategorií prostost 
patogenů uvedených v přílohách 1 a 2. Tento 
požadavek je relevantní pro SE materiál, ovšem 
minimálně nižší kategorie (E a C) by měly být 
pouze dostatečně prosté těchto patogenů (buď je 
zde povolena tolerance výskytu přímo nebo je 
nutno brát v potaz typ rozmnožovacího materiálu – 
např. Agrobacterium tumefaciens je problémem 
podnoží, ale nikoliv již roubových stromů). 

 

Akceptováno částečně. 
Odkazy v textu upraveny. Směrnice říká, že musí být „prosté“, ne 
„dostatečně prosté“. 

2. K § 4 odst. 2 – v požadavcích na matečné 
rostliny by mělo být odlišeno, že některé 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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podmínky platí pouze jako alternativa nikoliv 
nezbytná podmínka a text by měl být upraven 
(např. písm. g), ale naopak zde chybí např. 
možnost uchovávání v kultuře in vitro. 

 

3. K § 4 odst. 3 - písm. e) Požadavek na pěstování 
matečných rostlin v nádobách ve sterilním 
substrátu neodpovídá současné výrobní praxi a 
znemožňuje pěstování základního materiálu 
v prostorové isolaci. V případě podnoží, které se 
nemnoží in-vitro nelze bez stupně E ve volné půdě 
vůbec technicky získat dostatečné množství 
matečných rostlin pro matečnice stupně C. 
Požadujeme ponechání možnosti pěstování 
kategorie E ve volné půdě (i pro SE na výjimku 
EK – pro ČR povolen ořešák bez technické 
isolace). 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 4. K § 4 odst. 4  - písm. f – požadujeme za text 
„byly vypěstovány v podmínkách prostorové 
izolace“ doplnit slova „ve volné půdě“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

5. K § 4 odst. 5 – mezi poslední dvě věty 
odstavce 5 doporučujeme vložit spojku „nebo“ 
(rostliny, které nesplňují požadavky se buď mohou 
odstranit nebo celý porost může být klasifikován 
jako CAC, vyhoví-li takovým požadavkům). Jsou-li 
jednou prostokořenné rostliny odstraněny z porostu 
(v průběhu vegetace) jsou zničeny a nelze je nikam 
přesazovat. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

6. K § 9 odst. 1) písm. a) – požadavek na kritické 
body přesahuje požadavek směrnice 98/2014 a 
měl by být redukován. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 7. K § 9 odst. 3) písm. d) – písm. d je uvedeno 2x 
– nutno přeznačit. U druhého d) doplnit text „ 
letní rouby se expedují se zbytkem řapíku“ 
(stejně jak nahradit v tabulce 6.5. v tomto 
kontextu slovo „olistěné“ slovy „se zbytkem 
řapíku“). 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

8. K § 13 odst. 2 - navrhujeme doplnit nové 
písm. n) popř. další údaje. Vzhledem k přijetí 
nového Nařízení EK 2016/2031 ve vztahu 
k rostlinolékařským pasům doporučujeme již 
předem sesouladit tuto legislativu s návěskou 
(která může být RL pasem), včetně vzoru v příloze 
10. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

9. V příloze č. 4 není vůbec zohledněna četnost 
retestování materiálů udržovaných in vitro – 
např. pro maliník – každé 2 roky je nerelevantní 
k této technologii a riziku reinfekce. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

10. V příloze č. 6, Tab. 6.3.  chybí požadavky na 
ořešák, lísku a borůvku. 
 

Vysvětleno. 
Nebudeme stanovovat. U těchto druhů nebylo zjištěno významné 
riziko přenosu škodlivých organismů na ně. Proto není nutné 
stanovovat izolační vzdálenost. 
 
 

11. V příloze č. 6, Tab. 6.9.  navrhujeme doplnit 
do tabulky v kategorii SE požadavek na roub SE 
a naopak omezit možnost využití semenné 
podnože jen na druhy bez pylem přenosných viros. 
 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 12. V příloze č. 7 k vyhlášce navrhujeme uvést pro 
skupiny porostů zaškolkované podnože a výpěstky 
k expedici pozdější termín podání – 31.5. Do 
30.4.není možné v některých letech nebo u 
některých ovocných druhů/typů materiálu (např. 
ořešák) vysázet rostliny na pole a tedy podat 
přihlášku s uvedením specifikace místa (řádku) a 
počtu rostlin.  
 

Neakceptováno a vysvětleno. 
Projednáno s Ovocnářskou unií, řádky není nutno specifikovat 
v žádosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 8. června 2018 
Vypracovala: JUDr. Petra Zabranská 
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